
 

Restnoterade läkemedel 

En restnotering av ett läkemedel innebär att det inte går att beställa från tillverkaren. Anledningen till att ett 

läkemedel restnoteras kan vara många, som bland annat brist på aktiv substans, problem i tillverkningen eller 

en oväntat hög efterfrågan. Dessa situationer har blivit ett vanligt problem, inte bara i Sverige utan även globalt. 

Restnoterade läkemedel skapar merarbete i den kliniska vardagen och är också en allvarlig 

patientsäkerhetsrisk.  

Nedanstående information vara till hjälp i din kliniska vardag vid frågor om restnoterade läkemedel.  

Läkemedelsverkets samlade lista över restnoterade läkemedel 

Enligt läkemedelslagen har läkemedelsföretagen skyldighet att anmäla restnoteringar som förväntas pågå i 

minst tre veckor till Läkemedelsverket. Även restnoteringar som förväntas pågå kortare tid än tre veckor men 

bedöms kunna medföra patientsäkerhetsrisker ska anmälas. Läkemedelsverket publicerar sedan en samlad 

lista över de läkemedel som för närvarande är restnoterade och ansvarar för att hålla listan uppdaterad. I listan 

finns information om när restnoteringen inträffar, hur länge den förväntas pågå samt råd om alternativa 

läkemedel. Finns generiska alternativ på det restnoterade läkemedlet anges detta. Vid de fall utbytbara 

läkemedel saknas kan förslag på annan beredningsform, styrka eller aktiv substans ges. Saknas även detta 

alternativ kan åtgärder som att bevilja dispens eller licens på andra produkter som inte marknadsförs i Sverige 

tillämpas.  Vi har tyvärr noterat att listan inte alltid är helt uppdaterad. 

Listan finns på Läkemedelsverkets hemsida: www.lv.se/rest 

 

Lagerstatusfunktion för läkemedel på alla apotek 

Du kan alltid se tillgängligheten på 

apotek av alla läkemedel (förutom 

de som är narkotikaklassade samt 

tillväxthormoner) på www.fass.se. 

När du sökt fram läkemedlet på 

FASS finns en funktion till höger 

som heter sök lagerstatus. Där kan 

du välja vilken förpackningsstorlek 

du söker efter samt efter val av län 

och ort se vilka apotek som 

lagerhåller det aktuella läkemedlet. 

Skulle läkemedlet inte finnas på 

något apotek behöver det inte 

betyda att det är restnoterat, utan det kan vara så att det inte lagerhålls och kan beställas till nästkommande 

vardag. 

 

På Läkemedelsenhetens hemsida försöker vi informera berörda kliniker om de mest kritiska restnoteringar 

som dyker upp och det går alltid bra att kontakta oss vid frågor. Det vore önskvärt att det fanns mer lättillgänglig 

information till sjukvårdspersonal om restnoterade läkemedel och ett nationellt arbete pågår för att utarbeta 

smidigare lösningar. Efter sommaren kommer mer information om restnoterade läkemedel finnas på vår 

hemsida. 

 

www.regiongavleborg.se/lakemedel  

lakemedelsenheten@regiongavleborg.se  
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